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Doorontwikkelen BRON mbo

• Wat is Doorontwikkelen BRON 

• Waarom Doorontwikkelen BRON

• Hoe werken we samen

• Invoerscenario
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Wat is Doorontwikkelen BRON

Technische vernieuwing 

Vervangen van gegevensuitwisseling op basis van bestanden door 

berichtenverkeer (op basis van ROSA)

Vervangen van BRON door OD en OR

Functionele vernieuwing

DUO levert diensten (“services”) aan instellingen

Identificeren persoon 

Leveren vooropleidingsgegevens

Leveren individuele status bekostiging (voorlopig en definitief)   
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Waarom Doorontwikkelen BRON

Betere dienstverlening aan instellingen

Eenvoudiger uitvoeringsprocessen

Meer en sneller gegevens van DUO 

Vernieuwing systemen van DUO

Aansluiten bij ROSA, uniform koppelvlak

Uitfaseren legacy

Doorontwikkelen BRON als randvoorwaarde

Invoeren van nieuw beleid   
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Bouwstenen
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Bouwsteen Service van DUO Proces

“Informatiediensten” -leveren (gewijzigde)

persoonsgegevens

-leveren (gewijzigde) 

vooropleidingsgegevens

Aanmelden

“Inwinnen” Inschrijven

BPV

Examineren

“Bekostigen” -leveren voorlopige status 

bekostiging

-leveren definitieve status 

bekostiging

Bekostigen

“Onderwijsaanbod”



Samenhang bouwstenen
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Doorontwikkelen BRON mbo

• “Inwinnen”: ontwikkelen en invoeren, implementatie januari 2017

• “Bekostigen”: ontwikkelen en invoeren, implementatie januari 2017

• “Informatiediensten”: later, na 2016, planning nog te bepalen

• “Onderwijsaanbod ”: nu analyse, planning nog te bepalen    
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“Inwinnen” mbo

Relatie met nieuw beleid:

• HKS alleen in nieuwe BRON mbo

• Centraal examen rekenen

• Optimaliseren BPV-keten

Scope inwinnen mbo

• Alleen mbo

• Nu geen vavo, loopt mee met vernieuwing van BRON vo
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Hoe werken we samen
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Regie-

platform

Project-

groep

Werkgroep

functioneel

Werkgroep

technisch

-10 instellingen

-softwareleveranciers

-MBO-Raad

-saMBO-ICT

-SBB

-DUO

-OCW

-5 instellingen

-MBO-Raad

-saMBO-ICT

-DUO

-SBB

-OCW

-MBO-Raad

-saMBO-ICT

-DUO

-Inspectie

-DUO

-OCW



Invoerscenario (“Inwinnen” en “Bekostigen”)

Softwareontwikkeling

• Softwareleveranciers, DUO, SBB: jan. – aug. 2016

Testen

• Ketentest (Technisch, softwareleveranciers, DUO, SBB): aug./sep. 2016 

• Veldtest (Processen, alle instellingen, DUO, SBB): sep. – dec. 2016

Conversie

• Voorbereiding (gegevenskwaliteit, proefconversies): jan. – nov. 2016

• Definitieve conversie (alle instellingen): dec. 2016

Aansluiting op nieuwe BRON mbo

• Alle instellingen jan. 2017
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